EIDANGER
JEGER OG FISKERLAG
Stiftet 4. desember 1950
Org.nr: 992 721 626

Referat styremøte EJFL den 18.03.2020. kl. 18:00
Sted:
Til stede:
Forfall:
Referent:

Nettmøte (Messenger)
Rune Lauritzen, Thomas Naper, Hilde Irene Bø, Knut Nordskog, Kjell Vidar Omsland, Øyvind
Ranheim, Tommy Løberg Pedersen og Ole Strand
Ole Strand

Sak nr.
29/20

Saker til behandling
Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Ok

Ansv.

30/20

Gjennomgang og godkjenning av referat fra 09.03.2020.
Referatet fra 09.03.2020 ble gjennomgått og godkjent med følgende merknader:
Sak 19/20: Utleie av banen til Brunstad, 5.og 6.april. AVLYST
Sak 20/20: Rifleinstruktørkurset 3.og 4.april. UTSATT
Sak 22/20: Innkalling til ekstraordinært årsmøte. UTSATT
Sak 25/20: Søke om midler for 2020, for ungd- og kvinneaktiviteter. MÅ SØKES PÅ!

31/20

Vervepremier fra jegerprøvekurs, vervet i åpningstider på skyteanlegget, bonger–
dugnad:
Vervepremier fra jegerprøvekurs etc. som arrangeres i lagets regi, skal tilfalle laget.
Ole og Hilde lager et utkast til retningslinjer for dette, samt hvordan dette er tenkt
fordelt etc.

32/20

Ny norgescup NSF:
Skriv fra Norges Skytterforbund om at det blir startet opp Norgescup ifra 2020 for alle
øvelser som ligger inn under forbundet. Pistol, rifle, viltmål og leirdue.
NSF`s Leirdue øvelser er: Skeet, OL-trap og Nordisk trap.
Ikke aktuelt for oss å arrangere.

33/20

Båtplass NJFF-båten:
Leie av båtplass hos Langangen båtforening. Pris 3500,- pr. Samt man må delta på 2
vakter. Båtplassen i Langangen sies opp av Rune.
Tommy vil se om han kan ordne ny plass hvor båten kan ligge gratis.

Rune

34/20

Nytt kart over baneanlegg:
Thomas har forslag på kart klart til neste møte.

Thomas

35/20

Nye stiposter:
Arbeid med nye buer til stipostene er allerede blitt startet opp. Totalt vil det blir 4
nye buer. Antatt kostnad vil ligge på ca. kr 50 000,-.
Enstemmig vedtatt.

Rune

36/20

Utnevnelse av midlertidig sekretær og varamedlem, p.g.a utsettelse av
ekstraordinært årsmøte p.g.a Corona-viruset:
Ole Strand ble utnevnt til midlertidig sekretær.

Styret

Hilde
Ole

Frist

Ronny Hansen ble utnevnt til midlertidig 2. varamann.
Lisa Janett Korsmo ble utnevnt til midlertidig Kvinnekontakt.
Finn Nitzche ble utnevnt til midlertidig leder jaktutvalg (riflegruppa).
Utnevnelsene gjelder frem til nytt ekstraordinært årsmøte kan avholdes.
Alle ble Enstemmig midlertidig valgt.
37/20

Klubbens styrearbeid i praksis:
Ting og tang tas underveis.
Alle i Styre har et felles ansvar.

Styret

38/20

Omdisponering av vedtatte poster på årsmøte pga Corona:
Styre avventer med større investeringer på grunn av Corona utbruddet.

Styret

39/20

Corona-virus – aktiviteter EJFL:
Alle aktiviteter i klubben er stanset inntil videre.

Styret

40/20

Midler/støtte til aktiviteter – Coronatider:
Alle midler kan omsøkes som vanlig.
Det må også settes opp et estimat for tapt inntekt vedrørende avlysningen av
Brunstad arrangementet. Dette gjelder også for alle andre arrangement hvor man får
tapte inntekter, eller merutgifter i forbindelse med avlysninger etc.

Hilde
Thomas

41/20

Felt vilt vs antall døgn som er leid ut:
Utvide det eksisterende skjema for skutt vilt, til også gjelde for sett vilt.
Thomas lager et utkast til skjema.

Thomas
Hilde

42/20

Leie flere jaktterreng:
Spørre/ høre med medlemmene hva slags type terreng og hva slags dyr de ønsker og
jakte på. Thomas ser på muligheten til å få laget et skjema for dette og som kan bli
besvart på nett.

Hilde
Thomas

43/20

Eventuelt:
Ekstraordinært årsmøte, utsettes inntil videre til vi får nye føringer fra myndighetene.
Opplysninger ligger allerede på nettsiden til EJFL.

Styret

Pkt for Økonomi skal være dagsorden.
Samt et eget pkt for innkomne skriv.
NB:
Årsmøte NJFF Telemark – gjennomføres via e-post: Send alle e-postadresser til
deltakerne til telemark@njff.no Rune ordner dette

Møte hevet kl. 20:05

2

